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از صفر تا صد پروازهای نوروزی

آخرین وضعیــت پروازهای داخلی و خارجــی و نیز پروازهای
فوقالعاده در نظر گرفته شده در ایام نوروز سال  ،1398قیمت
بلیتهای هواپیما در مسیرهای مختلف ،نحوه راستیآزمایی و
اعتبارســنجی بلیتها چه در ارتباط با مبالغ عرضه شده و چه
در خصوص جعلی و اصلی بودن آن و نیز مســیرهای ارتباطی
جهت اعالم تخلفهای صورت گرفته در این حوزه تشریح شد.
به گزارش ایسنا ،شــرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی به
منظور انجــام پروازهای داخلی و خارجــی در ایام نوروز اقدام
خواهند کــرد و حدود ۲۲هزار صندلی ظرفیــت پروازهای در
نظر گرفته شــده برای تعطیالتی است که از ۲۵اسفندماه سال
جاری شروع میشود و تا ۱۷فروردین ماه سال  ۱۳۹۸به عنوان
مهمترین دوره زمانی از نظر میزان تقاضا ،ادامه خواهد یافت.
قیمت بلیت هواپیما در نوروز افزایش نمییابد
مقصود اسعدی سامانی ،دبیرانجمن شرکتهای هواپیمایی ،در
گفتوگو با ایســنا با اشاره به اینکه قیمت بلیت هواپیما در ایام
نوروز افزایش نیافت و دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط
هوایی کشور که شامل سقف و کف قیمتها میشود ،در نوروز
سال  ۱۳۹۸مطابق با نرخهای مصوب آذرماه امسال است ،اظهار
کرد که متقاضیان پرواز میتوانند از طریق ســایت شرکتهای
هواپیمایی و آژانسهای مســافرتی برای خرید بلیت سفر خود
اقدام کنند.
نحوه راستیآزمایی بلیت هواپیما
افزایــش تقاضا در بازههای زمانی ویــژه نظیر ایام نوروز ۱۳۹۸
موجب میشود برخی سودجویان از طریق سایتهای اینترنتی
اقدام به فروش بلیت جعلی هواپیما یا با هزینه غیرقانونی کنند،
مسئلهای که نیازمند توجه جدی متقاضیان و لزوم راستیآزمایی
آنان جهت مصون ماندن از خسارت است.
بنابرایــن ،متقاضیان خرید بلیت هواپیمــا میتوانند با مراجعه
به سایت انجمن شــرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی
کشوری ،از لیست دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرت هوایی
و نیز لیست دفاتر معتبر فروش بلیت الکترونیکی مطلع شوند و
عالوه بر این ،به دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی
کشور که شامل سقف و کف قیمتها در نوروز سال  ۱۳۹۸که
مطابق با نرخهای مصوب آذرماه سال جاری است ،دست یابند.
متقاضیــان خرید بلیــت اینترنتی هواپیما باید با هشــیاری و
مراجعه به مبادی فــوق عالوه بر اطالع از دامنه قیمت بلیتها
در تمامی مســیرهای پروازی ،ســایتهای اینترنتی فروش را
اعتبارسنجی کنند تا مانع وقوع خسارات احتمالی و دردسرهای
به وجود آمده در این زمینه شوند.
آخرین وضعیت پروازهای نوروزی
ســازمان هواپیمایی کشــوری جهت صدور مجــوز به منظور
موافقت با درخواســت شرکتهای هواپیمایی با رعایت الزامات
ایمنی جهت انجام پروازهای فوقالعاده موافقت و اعالم کرد که
ایــن موضوع با هدف در اختیار قرار دادن بلیت پرواز به صورت
سیستمی به مسافران در دستور کار قرار گرفته است.
رضا جعفرزاده ،ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری ،در
گفتوگو با ایســنا از صدور ۲۰هزار و ۹۵۹مجوز پرواز برنامهای
و فوقالعــاده برای نوروز ســال  ۱۳۹۷تاکنون خبر داد و اظهار
کــرد که ایام پیک پرواز نوروزی از ۲۵اســفندماه  ۹۷آغاز و تا
۱۷فروردیــن  ۹۸ادامه دارد و برای انجام ســفرهای هوایی در
نوروز امســال ســازمان هواپیمایی کشــوری مجوز ۲۰هزار و
۹۵۹پرواز فوقالعاده برنامهای برای مسیرهای داخلی و خارجی
صادر شده است.
وی ادامه داد :برای اینکه بلیت هواپیمای بیشــتری به صورت
سیستمی در اختیار متقاضیان سفرهای بخش هوایی قرار گیرد،
تا به امروز ۱۵۱۰پرواز فوقالعاده داخلی و خارجی صادر شــده
و سازمان هواپیمایی کشوری آماده است جهت انجام پروازهای
فوقالعاده نــوروزی با رعایت اصول ایمنی و توان شــرکتها،
بر اساس درخواســت شــرکتهای هواپیمایی مجوز پرواز در
مســیرهای زیارتی و ســیاحتی صادر کند .از این تعداد پرواز
فوقالعاده برای مسیرهای بینالمللی ۸۶۵مجوز و همچنین در
مسیرهای داخلی ۶۴۵مجوز صادر شده است.
۱۷شماره تماس برای اعالم تخلف قیمت و توزیع بلیت
هواپیما
مســافران میتوانند در صورت نیاز و مشاهده هرگونه تخلف در
نحوه توزیع و قیمت بلیت هواپیما ابتدا به شــرکت مربوط و با
شماره تلفنهای اعالمی تماس گرفته یا از طریق سایت سازمان
هواپیمایی کشوری و انجمن شــرکتهای هواپیمایی شکایت
خود را ارســال کنند .عالوه بر این ،شــماره تلفن شرکتهای
هواپیمایی مختلف آورده شده که مسافران میتوانند در صورت
نیاز و مشــاهده هرگونه تخلف در نحــوه توزیع و قیمت بلیت
هواپیما به آن مراجعه کنند.

اعالم شعب بانکی برای توزیع اسکناس نو

فهرست اسامی شعب توزیعکننده پول نو در روزهای پایانی
سال منتشر شد .به گزارش ایسنا ،به مناسبت فرا رسیدن ایام
نوروز  ،۱۳۹۸از چهارشــنبه ۲۲اسفند تا دوشنبه ۲۷اسفند
شعب منتخب بانکهای ملی ،صادرات ،ملت ،اقتصاد نوین،
سپه ،گردشگری ،پستبانک ،سینا ،رفاه کارگران ،پارسیان،
پاسارگاد و ســرمایه در سطح استان تهران نسبت به توزیع
اســکناس نو شــامل ۱۰۰برگ اســکناس ۲۰هزار ریالی و
۱۰۰برگ اســکناس ۵۰هزار ریالی برای هر مراجعهکننده
اقدام میکنند.
ک مرکزی ،در ســایر استانها ،ناظران پولی با
طبق اعالم بان 
همکاری شــعب بانکهای منتخب نسبت به توزیع عمومی
اســکناس نو اقــدام خواهند کرد که اطالعرســانی در این
خصوص از طریق روابط عمومی بانکهای تعیین شده ،انجام
میشود.
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اقتصاد
به بهانه تخلف در افتتاح ۲۴۲حساب بانکی

چند حساب بانکی میتوانیم داشته باشیم؟

افتتاح ۲۴۲حساب بانکی به نام یک پسر هشتساله
در پرونده تخلفــات بانک ســرمایه ،بهانهای برای
بررسی شــرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس
از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد.
به گزارش ایســنا ،پرونده تخلفات بانک سرمایه در
مراجع قضائی در حال پیگیری اســت و ســومین
جلسه رســیدگی به این تخلفات نیز برگزار شد که
بارزتریــن نکته آن «افتتاح ۲۴۲حســاب بانکی در
یکی از شعب این بانکها بود».
در ایــن جلســه قهرمانــی ،نماینده دادســتان به
حســابهای پسر هشــت ســاله یکی از متهمان
پرونده بانک سرمایه اشــاره کرده و گفته است که
وی ۲۴۲حســاب فقط در یک روز به حســاب پسر
هشتســاله خود باز و پولها را جابجا کرده که این
موضوع دلیل بر پولشویی است.
نخســتین نکتهای که در این میان مهم جلوه میکند ،این است که
چرا سیســتمهای بانکی باید این اجازه را بدهند که ۲۴۲حساب آن
هم فقط در یک روز به نام فردی باز شود و هیچ اخطاری در شبکه
بانکی کشور ثبت نشود.
از ســوی دیگر و مهمتر از آن ،اینکه یکی از مهمترین وظایف بانک
مرکزی در هر کشــوری مبارزه با پولشــویی و اجرای قوانین برای
جلوگیری و کاهش اینگونه اقدامات اســت و به طبع ،بانک مرکزی
در آن زمان باید نظارت مســتقیمی بر عملکرد بانکها میداشــته
است.
بانــک مرکزی در واقــع وظیفه قانونگذاری و نظــارت بر عملکرد
بانکهــا را دارد و باید بــر اتفاقاتی اینچنینــی در بانکها نظارت
و آنها را پیگیری کند .از ســوی دیگر ،این اتفاقات نشان میدهد
که زیرســاختهای آیســیتی بانکها میتواند به طوری طراحی
شــود که این قبیل تخلفات نتواند در سیستم بانکی اتفاق بیفتد .به
عبارت دیگر ،سیســتم به طور خودکار اجازه ثبت این تعداد حساب
بانکی به نام و کد ملی یک فرد را ندهد.
اما به همین بهانه ،شــاید بد نباشــد بدانیم قوانین و مقررات بانک
مرکزی برای افتتاح حساب در شعب بانکها چگونه است و هر فرد
چند حساب میتواند در یک بانک و در کل نظام بانکی داشته باشد

و شرایط این افتتاح حسابها چیست.
بانک مرکزی در اواســط سال گذشته دســتورالعملی را به منظور
ســاماندهی و کاهش حسابهای بانکی به شعب بانکها ابالغ کرد.
به موجب این دستورالعمل ،هر فرد در هر بانک یا مؤسسه اعتباری
میتواند یک حســاب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی،
یک حســاب کوتاه مدت عادی مشــترک و یک حساب کوتاهمدت
عادی انفرادی ،یک حســاب قرضالحســنه مشترک و یک حساب
قرضالحسنه انفرادی داشته باشد .بر همین اساس ،هر فرد حقیقی
میتواند در هر بانک شش حساب افتتاح کند.
البته شرایط افتتاح حســاب سرمایهگذاری بلندمدت متفاوت است
و مشمول این دستورالعمل نمیشود .در واقع ،اگر اشخاص حقیقی
در بانکها حســاب کوتاه مدت عادی داشته باشــند ،دیگر در آن
بانک نمیتوانند حساب مشابه افتتاح کنند.
بانــک مرکزی همچنین در ســال جاری شــرایط جدیدی را برای
افتتاح حســاب برای افراد زیر ۱۸ســال در نظر گرفت و آن را ابالغ
کرد که بر اســاس آن ،افتتاح حســاب برای این افراد در قالب پنج
شــکل میتواند انجام شود .در دسته اول ،افتتاح حساب توسط ولی
(پــدر یا جد پدری) قیم یا وصی (بــا حکم) به عنوان افتتاح کننده
حســاب برای طفل زیر ۱۸سال و به نام خود طفل امکانپذیر است
که امکان برداشــت از حساب توســط افتتاح کننده یا با ارائه حکم

رشــد بوده و نوع حســاب قابل افتتاح شامل انواع
حساب به جز حساب جاری با دسته چک است.
در مورد دوم ،فرد افتتاح کننده خود طفل با ســن
بین  ۱۲تا ۱۸ســال ،بدون حکم رشد و به نام خود
طفل است که امکان برداشت قبل از ۱۸سال ،فقط
بعد از ۱۵سال تمام یا با ارائه حکم رشد بوده و نوع
حساب نیز فقط حساب قرضالحسنه خواهد بود.
شــکل سوم افتتاح حســاب برای این افراد نیز این
اســت که فرد افتتاحکننده خود طفل با ســن زیر
۱۸سال و با حکم رشد و به نام خود است که امکان
برداشت فقط توســط خود طفل با ارائه حکم رشد
بوده و نوع حسابهای قابل باز شدن شامل حساب
سپرده مدتدار و قرضالحسنه است.
بر اساس این بخشنامه ،چهارمین دسته ،فرد افتتاح
کننده مادر طفل (غیرقیــم ،غیروصی) برای طفل
زیر ۱۸ســال و حساب نیز به نام خود طفل خواهد بود که برداشت
حساب فقط با مادر (در صورت فوت مادر تنها بعد از ۱۸سال توسط
خود طفل) و نوع حساب از نوع حسابهای قرضالحسنه است.
آخرین نوع حســابی که امکان افتتاح آن برای افراد زیر ۱۸ســال
وجود دارد ،افتتاح حســاب توســط ســایر افراد غیرولی ،غیرقیم و
غیروصی (از جمله مادر) اســت که ســن طفل باید زیر ۱۸سال و
حساب به نام افتتاحکننده به نفع طفل باشد.
امکان برداشــت این حســاب با افتتاح کننده یا طفل دارای حکم
رشــد است که حساب نیز از نوع سپرده سرمایهگذاری (کوتاه مدت
و بلندمدت) خواهد بود.
در همه موارد ،بعد از رسیدن طفل به ۱۸سال تمام ،امکان برداشت
فقط توســط خود طفل است و امکان افتتاح انواع حساب را دارد.
البته به نظر میرســد این تصمیمات بانک مرکزی که طی دو سال
اخیر گرفته شــده ،در راســتای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از
چنین اتفاقاتی اســت که در دورههای قبلی بانــک مرکزی افتاده
است.
با این حال ،هنوز هم راههای متفاوتی برای تخلفات و اختالس مالی
از بانکهای کشــور میتواند وجود داشته باشد که بانک مرکزی و
ســایر نهادهای مسئول باید راههای برای مقابله با آنها بیابند.

چاله کوپن بهتر از چاه ارزی!
با مصوبه جدید مجلس ،دولت از ســال آینده موظف میشود از محل
ت پرداخت ارز یارانهای 14میلیارد تومانی به واردات کاالهای
مابهالتفاو 
اساســی نســبت به توزیع «کاالبرگهای الکترونیک» بــرای تأمین
کاالهای اساســی اقدام کند؛ مصوبهای که یک اقتصاددان با استقبال
از آن اعتقاد دارد شــیوهای بهتر از دادن یاران ه ارزی است ،اما بهترین
شیوه هم نیست.
به گزارش ایســنا ،مجلس با اختصاص ۱۴میلیــارد دالر برای تأمین
کاالهای اساســی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کرده
که دولت از کوپن الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساســی اســتفاده
کند.
این مصوبه در صورت اجرایی شدن ،باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع
یارانه در اقتصاد کشــور خواهد بود که احتماالً بیشــباهت با خاطره
ناخوشــایند صفهای کوپنی در دهــه  ۶۰و  ۷۰نخواهد بود .جدای از
زحمت ایســتادن در صفهای غذایی ایراد دیگر این شیوه در کاهش
قــدرت انتخاب مردم در انتخاب محصــوالت با کیفیتهای مختلف با
برندهای مختلف است.
با این حال به نظر میرسد در شرایط فعلی دادن کوپن میتواند حداقل
از افزایش سوءاستفاده از یارانههای ارزی برای واردات کاالهای اساسی
جلوگیری کند.
یارانههای ارزی دولت به دست مردم نمیرسد
عبدالله مشــکانی ،کارشــناس اقتصادی ،در اینباره با اشاره به مصوبه
اخیر مجلس درباره حذف یارانههای ارزی دولت به کاالهای اساســی

و توزیع کوپن به جای آن ،اظهار کرد واقعیت این اســت که یارانههای
ارزی دولت به واردات اقالم اساســی به دســت مردم نمیرسد .تورم
کاالهای اساسی در حال حاضر روندی جهشی به خود گرفته است ،در
حالــی که دولت هنوز همان ارز ۴۲۰۰تومانی را برای واردات این اقالم
تخصیص میدهد.
این اقتصاددان با اشــاره به نقش واســطهها در گران شــدن کاالهای
اساســی ادامه داد :کاالهایی که با ارز دولتی وارد میشــود ،با چندین
برابر قیمت به مردم میرســد .برای مثال گوشــتی که با ارز یارانهای
وارد میشود ،باید به قیمت حدود ۲۵هزار تومان یا شکر باید به قیمت
۲,۵۰۰تومان به برســد؛ در حالی که قیمت این اقالم در بازار بیش از

۱۰۰هزار تومان و ۷هزار تومان است.
انتقاد اتاقیها از کوپن بهخاطر حذف منافع ارزی و واردات است
مشــکانی با تأکید بر ناکارآمدی شــبکه توزیع اقالم اساســی بهترین
راهکار برای استفاده از یارانههای دولتی و رساندن آن به دست مردم را
یارانههای نقدی ارزیابی کرد و گفت :برای تأمین کاالهای اساســی نیز
کوپن راهکار بســیار بهتری از اختصاص ارز به واردات کاالهای اساسی
است .با این حال کوپن به عنوان راهکاری دائمی توصیه نمیشود و تنها
برای عبور از این شــرایط خاص اقتصادی کارایی دارد که بعد از اینکه
اوضاع اقتصادی بهتر شد ،میتوانیم آن را حذف کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در
روزهای اخیر نســبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد :این مخالفتها
صرفاً به دلیل تعارض منافع اســت؛ چراکه بخش زیادی از این واردات
کاالهای اساسی توسط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام میشود که با
اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از بین میرود.
به گزارش ایســنا ،نمایندگان مجلس در اولین روز کاری خود در ادامه
بررســی جزئیات بودجــه  ۹۸در بخش هزینهای بــا ۱۵۸رأی موافق،
۳۸رأی مخالــف و ۹رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۳۶نماینده حاضر در
مجلس بنــد مربوط به اختصاص ۱۴میلیارد دالر برای تأمین کاالهای
اساسی را تصویب کردند.
در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده از کاالبرگ الکترونیکی برای
تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت
نقدی استفاده کند.

ماجرای افزایش ۵۰درصدی امتیاز حقوق کارکنان
الزام قانون برای کاهش اختالف پرداختی به کارکنان و از سوی دیگر،
مجوز قدیمی قوانین باالدســتی برای افزایش تــا ۵۰درصدی امتیاز
حقوق کارکنان از جمله فوقالعاده شــغل ،موضوعی کمتر رو شده در
جریان پرداختهای حقوقی است که این روزها صدای کارکنان را در
آورده و حاشیهساز شده است.
به گزارش ایسنا ،هفته گذشته بود که جمعی از کارکنان وزارت جهاد
کشاورزی از سراسر کشور مقابل مجلس و به دنبال آن ،سازمان برنامه
و بودجه تجمع و نســبت به پایین بودن حقوقهای خود در مقایسه با
سایر دستگاهها اعتراض کردند.
آنها نسبت به عدم اجرای برخی مفاد فصل دهم قانون مدیریت خدمات
کشــوری برای ارتقا و بهبود حقوق کارکنــان دولت معترض بودند و
تأکید داشــتند با وجود اینکه تقریباً در تمام دســتگاههای اجرایی و
وزارتخانهها اعمال شــده ،در مورد وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده
است.
با توجه به اینکه در این جریان ،پای ســازمان اداری و اســتخدامی و
ســازمان برنامه و بودجه وســط است و مســئولیت اصلی را به لحاظ
تأمین اعتبار ،تعیین ضوابط ،ابالغ و اجرا دارند ،ایسنا برای روشن شدن
موضــوع و اینکه اظهارات معترضان وزارت جهاد کشــاورزی از کجا
نشأت میگیرد ،موضوع را از این سازمانها پیگیری کرد.
در مجموع ،شواهد از این حکایت دارد که ماجرا مربوط به مجوز قانونی
برای افزایش تا ۵۰درصدی امتیازات حقوقی اســت؛ اما تأمین اعتبار
الزم برای آنکه تا بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود از موانع
اصلی اجرایی شــدن مصوبه است .با این حال به احتمال زیاد دولت با
اجرای آن برای تمامی دستگاهها موافقت خواهد کرد.
افزایش ۵۰درصدی امتیاز حقوق کارکنان قانونی است
توضیحات شاهنظری ،رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت

ســازمان اداری و اســتخدامی ،در این رابطه از ایــن حکایت دارد که
در مفــاد  ۶۶ ،۶۵و  ۶۸فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری
امتیازاتی برای تعیین حقوق کارکنان مشخص شده است که در قانون
برنامه پنجم توسعه تأکید شد «دســتگاهها میتوانند این امتیاز را تا
۵۰درصد افزایش دهند».
وی با اشــاره به اینکه تاکنون برخی دســتگاهها و ســازمانها از این
مــاده قانونی برای افزایش امتیازات کارکنان خود اســتفاده کردهاند،
گفت :بر این اســاس در سال  ۱۳۹۵ســازمان اداری و استخدامی در
راســتای اجرایی شدن این الزام قانونی و اینکه یکسری از دستگاهها
از آن اســتفاده نکردهاند ،مصوبهای صادر و اعــام کرد که از افزایش
۵۰درصدی امتیازات با رعایت ضوابط مربوطه استفاده کنند .از سوی
دیگر ،در ماده ( )۲۹قانون برنامه ششم توسعه نیز تأکید بر این است که
اختالف حقوقها باید به حداکثر ۲۰درصد برسد .از این رو ،این مصوبه
بار دیگر از سوی سازمان اداری و استخدامی مورد تأکید قرار گرفت و
از پایان سال گذشته پیگیر این موضوع بوده است.
شاهنظری ادامه داد :در سال جاری نیز مکاتباتی را با دولت داشتیم که
موضوع در دولت مطرح شود و پیگیر آن هستیم که موافقتهای الزم
را دریافــت کنیم؛ اما در این بین مســائلی وجود دارد که باید برطرف
شود.
رئیس امور مدیریت مشــاغل و نظامهای پرداخت ســازمان اداری و
اســتخدامی تأکید کرد که بار سنگین مالی از دالیل به تعویق افتادن
اجــرای مصوبه مربوط به افزایش تا ۵۰درصدی امتیازات اســت و اگر
این موضوع حل و فصل شــود ،به طور حتم برای تمامی کارکنان در
کلیه سطوح در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
اجرایی خواهد شد.
اســامی دستگاههایی که افزایش ۵۰درصدی امتیاز حقوق کارکنان را

داشتند
اما در رابطه با اینکه تاکنون چه دســتگاههایی توانستهاند از افزایش
۵۰درصــدی امتیازات فصــل دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری
برخوردار شــوند ،این مقام مســئول در ســازمان اداری و استخدامی
توضیح داد که دســتگاههای تابعه قوه قضائیه ۵۰درصد ،وزارت کشور
 ۲۰تا ۳۵درصد ،وزارت نیرو ۲۰درصد ،ســازمان دامپزشکی ۳۵درصد
و سازمان پزشــکی قانونی ۳۵درصد استفاده کردهاند که البته تمامی
این دســتگاهها حدود هفت سال پیش این مجوز را دریافت و افزایش
را اعمال کردند.
به گفته رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری
و اســتخدامی ،در ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی نیز توانست
از محل جابجایی اعتبار و مشروط به اینکه دریافتی از آن حد مجازی
بیشــتر نشود و همچنین پزشکان بهزیســتی که تعدادشان محدود و
حقوق پایینی دارند ،از این ۵۰درصد استفاده کردهاند.
وی در رابطه با اینکه چگونه برخی دســتگاهها در ســنوات گذشته
توانســتند امتیــاز حقوق کارکنان خــود را افزایش دهند؛ اما ســایر
دســتگاهها جاماندند ،گفت :این دســتگاهها در سال  ۱۳۹۰و ۱۳۹۱
مجوز اخذ کردهاند .البته اقدام آنها غیرقانونی نبوده است؛ اما به هر حال
اکنون شرایط به گونهای دیگر و شفافیت بیشتر شده است؛ به طوری
که تمامی فرآیندها شناسایی و بعد از برآورد بار مالی و اعالم به سازمان
برنامه و بودجه و تأیید آن است که ابالغ خواهد شد و دستگاهها از این
افزایش برخوردار میشوند.
در مجموع طبق آنچه این مقام مســئول اعالم کرده سازمان اداری و
اســتخدامی پیگیر اجرای این مصوبه قانونی بوده و به احتمال زیاد با
موافقت دولت اجرایی خواهد شد و تمامی دستگاههایی که تاکنون از
آن استفاده نکردهاند ،از این امتیاز برخوردار میشوند.

قدرت خرید اسفند  ۹۶را به کارگران برگردانید!
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه جامعه کارگری
دنبال افزایش دستمزد نیست ،گفت :تنها خواسته کارگران این است که قدرت
خریدی که اســفند ماه سال گذشته داشــتند به آنها برگردد .ناصر چمنی در
گفتوگو با ایســنا ،با اشــاره به تشکیل دومین جلسه دســتمزد سال ۱۳۹۸
کارگران ،گفت :بارها اعالم کردیم که تعیین دســتمزد ســال  ۱۳۹۸نسبت به
سالهای گذشته سخت و متفاوت خواهد بود و نمایندگان کارگری در خصوص
مطالبات و حقوق و دستمزد کارگران کوتاه نخواهند آمد.
وی ادامه داد :آنچه مســلم اســت سبد معیشــت کارگران بهروز شده و کمیته
دســتمزد به رقم ســه میلیون و ۷۶۰هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه خانوار
کارگری رسیده است؛ لذا هرگونه پیشنهاد یا درصد و رقمی که در جلسه بعدی
دستمزد مطرح شــود ،باید به رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران نزدیک

باشد.
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود :در جلســه دستمزد
روی ســخن ما به کارفرمایان نیســت؛ بلکه موضع دولت برای ما اهمیت دارد.
چیزی جز اینکه دولت منطقی جلو بیاید و وضع معیشت کارگران را درک کرده
و به نقش و تعهدات خود عمل کند نمیخواهیم؛ ولی اگر در نقش یک کارفرمای
بزرگ ظاهر شود تا آخرین توان بر خواستههای کارگران پافشاری خواهیم کرد.
چمنی گفت :همانطور که نمایندگان کارفرمایی وظیفه دارند از کارفرمایان دفاع
کنند ،دفاع از جامعه کارگری هم وظیفه نمایندگان کارگران اســت ،لذا انتظار
داریم دولت با در نظر گرفتن شــرایط سخت ســال آینده به میدان بیاید و به
تعهدات اصلی خود در قبال کارگران و کارفرمایان پایبند بماند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود درباره ارسال مصوبه افزایش کمک هزینه

مسکن کارگران به هیئت دولت ،گفت :امیدواریم هیئت دولت این مصوبه را این
طرف سال اعالم کند؛ هرچند با افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن امید در دل
کارگران زنده نمیشود.
این مقام مسئول کارگری تأکید کرد :امید وقتی در کارگران زنده میشود که به
مزد سال  ۱۳۹۸به عنوان یک خواسته ملی نگاه کنیم و افزایش حق مسکن را
هر سال در دستور کار قرار بدهیم.
به گزارش ایسنا ،به دنبال تصویب افزایش ۶۰هزار تومانی حق مسکن کارگران
در شورای عالی کار ،کمک هزینه مسکن کارگران از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار
تومان رسید .حق مسکن ،تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب
هیئت وزیران بگذرد که با توجه به ارسال مصوبه به دولت ،انتظار میرود تصویب
نهایی آن تا قبل از فروردین ماه سال  ۱۳۹۸صورت پذیرد.

راههای کاهش مصرف آب در کشاورزی

افزایش قیمت
نمیتواند آب را نجات بدهد

یک کارشناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی ،معتقد است
اقتصاد آب در بخش کشــاورزی نمیتواند راهگشای حل بحران
آبی در ایران باشد؛ چراکه آب بهعنوان یک نهاده در سبد تولید
کشــاورزان قرار دارد و اگر آب از این سبد حذف شود ،بیشک
تولید محصول کشاورزی و امنیت غذایی به هم خواهد خورد.
علی کیانیراد در گفتوگو با ایســنا با تأکید بر این مسئله که
اقتصاد آب در حوزههای غیرکشاورزی یعنی در صنعت و شرب
موضوعی متفاوت اســت ،اظهار کرد :اگر قیمت آب در این دو
حوزه تغییر یابد ،تقاضا نیز متغیر میشود؛ اما در حوزه کشاورزی
شرایط نوع دیگری است و ما نمیتوانیم آب را از بخش کشاورزی
جدا کنیم .این کارشــناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی،
با بیان اینکه افزایش قیمت آب در بخش کشاورزی متناقض با
سیاستهای امنیتی غذایی است ،اظهار کرد :با توجه به اینکه
کشــاورز ،چارهای جز مصرف آب نــدارد ،نباید این نهاده مهم
دســتخوش تغییر شود؛ چراکه در این صورت ،کشاورز تا جایی
کــه میتواند قیمت محصول را افزایش میدهد که این موضوع
نیز موجب کاهش بهرهوری میشــود .عالوه بر این ،اگر کشاورز
با این روش نتواند به کاشــت محصول خود ادامه دهد ،قطعاً از
فعالیت در بخش کشاورزی خارج خواهد شد .وی با بیان اینکه
این مســئله تأثیرات منفی متعددی را به دنبال خواهد داشت،
گفــت :در این صورت مجبور به واردات و مختل شــدن امنیت
غذایی میشــویم .به همین دلیل باید به مفهوم اقتصاد آب در
بخش کشاورزی توجه ویژهای شود.
نباید قیمت آب در بخش کشاورزی افزایش یابد
این کارشــناس حوزه منابع آبی و اقتصاد کشاورزی ،با تأکید بر
اینکه نباید قیمت آب در بخش کشــاورزی افزایش یابد ،ادامه
داد :چاره راه این است که در بحث عرضه و تقاضا ،مدیریت الزم
اعمال شود .این نیز موضوعی است که در تمام دنیا مورد توجه
قرار گرفته ،به طور مثال باید با استفاده از روشهای آبخیزداری،
توسعه روشهای نوین آبیاری ،توسعه نهادههای کمآببر ،تغییر
تاریخ کشت و تغییر کشت از بذری به نشایی ،بهرهوری آب در
بخش کشاورزی را افزایش داد .آمارها نشان میدهد در شرایطی
که فقط ۱۲درصد مســاحت ایران زیر کشــت میرود ،بیش از
۹۰درصد آب مصرفی کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد
که بخشی از آن تلف هم میشود .این در حالی است که میانگین
بازدهی آب مصرفی بخش کشاورزی در ایران ۴۰درصد کمتر از
متوســط استاندارد جهانی است .این در شرایطی است که تنها
۱۱درصد تولید ناخالص ملی از راه کشــاورزی به دست میآید
و تنهــا ۱۷درصد نیروی کار در این بخش مشــغول به فعالیت
هســتند .عالوه بر این ،سطح زیر کشت آبی هم به ۸.۸میلیون
هکتار رسیده و در حالی که ایران پنجمین کشور جهان از نظر
سطح زیر کشت آبی است ،اما سیامین تولیدکننده محصوالت
آبی به شــمار میرود و این به معنای عمل نکردن سازوکارهای
اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
بخش عمده کشــاورزی ایران ،معیشــتی اســت و نزدیک به
۹۲درصد از زمینها در روســتاها خرده مالکی و متوسط است.
به عبارت دیگر ،بیش از ۹۴درصد از اقتصاد روســتایی در ایران
وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و بهطور عمده معیشتی
اســت که با معیارهای اقتصادی و صنعتــی امروزه دنیا فاصله
بسیاری دارد .از ســوی دیگر و بنابر اعالم وزارت نیرو ،در حال
حاضــر قیمت دریافتی بابت تأمین آببهای کشــاورزی از آب
زیرزمینی بهعنوان یکی از نهادههای کشاورزی تقریباً رایگان و
در مورد آب سطحی حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است.
اما در بخش شــرب ،برای بخش شــهری ،حــدود ۴۷درصد و
در روســتاها تنها ۲۴درصــد هزینه تمامشــده تأمین آب ،از
مصرفکننــده دریافت میشــود .اختصاص یارانــه به بخش
کشاورزی در بســیاری از کشورهای جهان امری معمول است؛
ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی
اســت که به خصوص باید از منظر اقتصــادی مورد توجه قرار
گیرد.

اروپاییها برای حضور در صنعت نفت ایران
منتظر چه هستند؟

رئیس سازندگان تجهیزات صنعت نفت ،آخرین وضعیت حضور
شرکتهای کوچک اروپایی در صنعت نفت ایران را تشریح کرد.
رضا خیامیان در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به اعالم آمادگی
تعدادی از شرکتهای اروپایی در صنعت نفت ایران ،اظهار کرد:
از آنجا که تکلیف مســائل مالــی و جابهجایی پول هنوز کام ً
ال
مشخص نشــده ،همه منتظر روشن شــدن این مورد هستند
که وضعیت مالی مشــخص شــود و جابهجایی پول به راحتی
امکانپذیر باشــد .وی افزود :تاکنون حدود ۱۱۰شــرکت اعالم
آمادگــی کردهانــد و منتظر برنامه مالی اتحادیــه اروپا و ایران
هستند.
آمادگی ۱۱۰شرکت اروپایی برای همکاری با ایران
رئیس انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت نفت پیش از این از
آمادگی ۱۱۰شــرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری
با شــرکتهای ایرانی خبر داده و گفته بود :یکی از اهداف این
است که شرکتهای ایرانی برای ساخت تجهیزات نفتی که در
داخــل ایران به تکنولوژی نیاز دارند ،با شــرکتهای کوچک و
متوسط متصل شوند .این اقدام باعث میشود شرکتهای ایرانی
در ســطح بینالمللی فعالیت کنند و از آنجــا که تولید آنان با
برند شرکتهای اروپایی صورت میگیرد ،میتوانند به بازار این
شرکتها دســت پیدا کرده و به منطقه صادرات داشته باشند.
همچنین اتحادیه اروپــا و ایران در حال مذاکره برای راهاندازی
یک کانال مالی هستند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

